


Předkrmy a jídla k pivu
80g Nakládaný hermelín po myslivecku v divokém koření,  

prokládaný červenou cibulí s brusinkami, chléb /7/  68,-
180g Lehce pikantní utopenci s kysaným bílým zelím,chléb  58,-
80g Drůbeží jemná paštika se sušenými švestkami a brusinkovou  

cibulí, opečený chléb /1/  85,-
250g Smažené cibulové kroužky s pikantním dresinkem chipotle BBQ /1,3/ 98,-
220g Opečená varnsdorfská pikantní klobása s křenem,  

hořčicí a chlebem /1,10/ 119,-
150g Chrastavská topinka (kuřecí, vepřové, česnek, cibule,  

paprika, sýr, rajčatový protlak) /1,7/ 128,-
80g Carpaccio z červené řepy s medovo-hořčičným dresinkem,  

kozím sýrem a ozdobené rukolou a sezamem /7,10,11/ 119,-

Polévky 0,33l
Dršťková řezníkova polévka /1/   58,-
Česnečka s majoránkou /šunka, sýr, chlebové krutony/ /1,7/ 58,-
Dle nabídky

Hlavní jídla
200g Hovězí guláš s houskovým knedlíkem ozdobený cibulkou /1,3/  188,-
200g XXL Smažený vepřový řízek s naším bramborovým salátem /1,3/  168,-
200g XXL Smažený kuřecí řízek s naším bramborovým salátem 

/1,3,9,10/ 168,-
220g Restovaná vepřová játra s červenou cibulí, slaninou, česnekem  

a chilli, přelitá omáčkou demi glace s americkým bramborem 176,-
200g Smažené sýr Eidam, hranolky, tatarská omáčka /1,3,7/ 158,-
5ks Kuřecí křídélka marinovaná v medu a chilli s BBQ omáčkou 

a rozpečenou bagetkou, čerstvé hranolky z mrkve  
a řapíkatého celeru /1,3,9/ 188,-

150g Námi namíchaný český tatarák s topinkami a česnekem/1,3/  198,-
200g VEGETARIÁNSKÝ CHEESEBURGER /steak ze směsi červené řepy, 

červené cibule a sušených rajčat/ se salátem Lollo Biondo,  
dvěma plátky uzeného sýra, plátky rajčat, smaženými  
cibulovými kroužky a pepřovým dresinkem nebo pikantním 
dresinkem BBQ Chipotle, americké brambory /1,3,7/  176,-

Masa z grilu
220g Kuřecí prso s hrstkou grilované zeleniny a rukolovým pestem 188,-
300g Vepřová krkovice položená na restovaných fazolových luscích  

zabalených v anglické slanině 235,-
200g RIB EYE STEAK s rukolovo-parmazánovým salátkem /7/ 278,-
  plátek vysokého roštěnce. Je prorostlý tukem, takže bývá označován 

za nejšťavnatější steak. Právě tuk dává tomuto steaku typickou chuť.  
(V restauracích jiného typu než steakhouse též pod francouzským názvem 
Entrecote.)

Saláty
250g Caesar salát s kuřecím masem, slaninou 

a česnekovými krutony /1,3,10/ 158,-
250g Řecký salát (variace trhaných salátů,  

rajčat, paprik, okurky a sýru Feta s olivovým 
olejem a citrónovou šťávou)/ 7/ 138,-

250g Salát s rozpečeným kozím sýrem  
(variace trhaných salátů, cherry rajčata,  
medovo-hořčičný dresink, kozí sýr sypaný 
sezamem, ozdobené balsamikovou  
redukcí) /7,10,11/ 148,-

Těstoviny
250g Gnocchi s listovým špenátem, česnekem, 

smetanou a filírovaným kuřecím prsíčkem 
/1,3,7/ 179,-

250g Spaghetti POMODORO (krájená rajčata, česnek, 
bazalka, máslo, olivový olej, par.)  /1,3,7/ 148,-

250g Spaghetti CARBONARA (slanina,  
vaječné žloutky, pepř, parmazán) /1,3,7/ 148,-

250g Spaghetti se steakovými hovězími nudličkami 
a sušenými španělskými rajčaty, zeleným 
pepřem a rukolou, sypané par. /1,3,7/ 228,-

Dětská jídla
100g Smažený kuřecí řízek s máslovým šťouchaným 

bramborem /1,3,7/  98,-
100g Grilovaný kuřecí plátek, hranolky 98,-
120g Špagety s kuřecím masem, smetanou 

a parmazánem /1,3,7/ 98,-
100g Bramborové šišky s mákem a máslem /1,3,7/ 78,-

Teplé omáčky k masu 45,-
Houbová omáčka z lišek a žampionů /7/
Steaková omáčka s červeným pepřem /7/
Silná hovězí omáčka demi glace

Studené dresinky    28,-
Česneková aioli /3/   
Tatarská omáčka /3/
Chipotle BBQ /středně pálivý dresink/ /3/
Švestka-chilli dresink /jemně pálivý/

Seznam alergenů na požadaní u obsluhy.



Přílohy 250g
Šťouchané brambory /7/ 38,- Hranolky 44,-
Americké brambory 44,- Bramborové krokety /1/ 44,-
2 ks Francouzské bagetky /1,3/ 38,- Restované fazolky na slanině  45,-
Grilovaná zelenina  58,- Náš bramborový salát /3,7,9,10/ 38,-
Košík pečiva 25,-

Dezerty
Čokoládový fondant se zmrzlinou a šlehačkou /1,3,7/ 95,-
Jahodové taštičky se sladkým tvarohem,  

sypané perníkovým kořením, přelité máslem /1,3,7/ 88,-
Vanilková zmrzlina s horkým ovocem a šlehačkou /7/ 95,-

Pivo - Čepované
LOBKOWICZ PREMIUM 0,5 l/šnyt 
  41,-/ 27,-

Lobkowicz Nealko 0,5 l/šnyt 
  31,-/ 21,-

Lobkowicz Černý 0,4 l 
  38,-

Řezané 0,5 l 
  38,-

Matouš Černá Hora 0,5 l/šnyt 
  31,-/ 21,-

Speciál dle nabídky 0,5 l/šnyt 
  41,-/ 27,-

Rádler Malina alko/nealko 0,5 l 
  45,-

Aperitiv
0,10 l Cinzano bianco 60,-
0,04l Campari 55,-
0,10l Crodino /nealko/ 68,-

Limo
Čepovaná limonáda  0,3 l/0,5 l 

  25,-/39,-
Domácí limonáda 0,3 l/0,5 l 
/zázvor, růžový grep, malina s bazalkou, citrón, višeň/ 32,-/58,-
Domácí ledový čaj 0,5 l 
s mátou a limetou 48,-

Vody
0,33 l Mattoni Grand - neperlivá minerální voda 

s vyváženým poměrem minerálů  
a stopových prvků 38,-

0,33l Mattoni Grand - jemně perlivá minerální  
voda s vyváženým poměrem minerálů 
a stopových prvků 38,-

1l Džbánek vody fúzovaný mátou a citrónem 45,-

Džusy
0,25 l Toma 60% Pomeranč 36,-
0,25l Toma 60% Jablko 36,-
0,25l Toma 50% Multivitamin 36,-
0,25l Toma 50% Hruška 36,-
0,25l Toma 50% Jahoda 36,-

Nealkoholické nápoje
0,25 l Pepsi Cola 36,-
0,25l Pepsi MAX 36,-
0,25l 7UP 36,-
0,25l Mirinda Orange 36,-
0,25l Evervess Tonic 36,-
0,25l Evervess Ginger Ale 36,-



Káva - Cosmai Caffe  
il gusto Italian style
Espresso – ristretto – Lungo – Macchiato 45,-
Espresso Doppio 59,-
Cappuccino 49,-
Cappuccino XXL  55,-
Caffe Latte 55,-
Kokosové Latte  64,-
Turecká káva 38,-
Vídeňská káva 55,-
Alžírská káva /s vaječným koňakem 0,02/ 78,-

Sypané a domácí čaje
Fresh Mint - konvička   48,-
Fresh Ginger - konvička  48,-
Sypané čaje Coccole /černý, zelený, ovocný/ – konvička 42,-
2cl Med 15,-

Teplé nápoje  
alkoholické a nealkoholické
Horká Griotka /4cl Bartida Griotka, citrón/ 48,-
Grog /4cl Bartida rum, citrón/ 48,-
Veselá hruška /hruškovice 0,02, skořice, džus/ 65,-
Horká čokoláda se šlehačkou /mléčná nebo hořká/ 58,-

Míchané nápoje 0,4 l
Piňa Colada /bílý rum, ananas juice, smetana/ 108,-
Cuba Libre /bílý rum,cola,limeta/ 98,-
Tequila Sunrise /tequilla,pomerančový juice,grenadina/ 108,-
Sex on the Beach /broskvová vodka,pomerančový juice,grenadina/ 108,-
Gloria /ananasový a hruškový džus, tatranský čaj/ 118,-

Nealko míchané nápoje 0,4 l
French Kiss (zázvor, limeta, grenadina, soda) 88,-

Whisky a Bourbon
Tullamore Dew 75,-
Jameson                     75,-
Jack Daniel‘s 90,-
Jack Daniel‘s Honey 90,-

Destiláty a likéry 0,04 l
Berentzen /dle výběru/ 45,-

Fernet Stock, Fernet Stock Citrus 48,-

Becherovka 55,-

Jägermeister 60,-

Beefeater Gin 60,-

Tatranský čaj 52% 65,-

Vodka – Russian Standard originál 60,-

Captain Morgan  58,-

Baileys  58,-

Destiláty a likéry  
z řady Bartida 0,04 l
Rum, Zelená, Griotka, Vaječný likér 48,-

Bartida Hruška Williams  /hruškový likér švýcarského 
typu jehož základem je pálenka  
z hrušek odrůdy Williams/ 65,-

Bartida slivovice /je vyráběna v měděných destilačních 
zařízeních Arnold Holstein, které  
zaručují stabilní kvalitu destilátu/ 65,-

Rum
Beach House Spiced 4cl/145,-  2cl/74-

/Mauricius - v chuti se harmonicky snoubí tropická jemnost 
a nasládlost cukrové třtiny s ovocnými tóny květu pomeranče, 
limetky a exotickým kořením./

Dos Maderas 5+5 4cl/158,-  2cl/78,-

/Prémiový rum namíchaný s nejlepšími desetiletými rumy 
z Barbadosu a Guyany. Díky tomu se vám na patře rozvine 
suchá chuť desetiletého karibského rumu, která pozvolna 
přechází v jemné sladké tóny po sherry Pedro Ximénez./

Bucanero 7letý 4cl/88,-  2cl/44,-

/Captain Bucanero Elixir – patří do skupiny vynikajících 
rumů, jehož historie sahá do poloviny 18tého století. Výběrové 
švestky z Kalifornie a rozinky sultánky – tyto dvě složky dávají 
rumu jeho specifický charakter, jemnost, opojnou vůni a vyšší 
sladkost. Dozrává v sudech z amerického bílého dubu./

Božkov Republica Exclusive 4cl/88,-  2cl/44,-

/Pravý třtinový rum jemně nasládlé chuti s tóny vanilky, 
sušeného ovoce a oříšků./

Cognac
Rémy Martin V.S.O.P  4cl/190,-  2cl/95,-

/Má zlatou až jantarovou barvu, ve vůni projevuje stopy 
kandovaného ovoce. Chuť je zaoblená a lahodná, plná, 
s příjemnou ostrostí. Koňak je vyroben z vinných hroznů 
sklízených v oblastech Grand Champagne a Petite 
Champagne./


